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Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng 
con biết dấn thân theo ơn gọi cao quý của mình 
để làm phong phú và góp phần làm tươi đẹp xã 
hội hôm nay. Amen.

Lịch Phụng Vụ

• Thứ Hai, ngày 6 tháng 2
Thánh Phaolô Miki và các bạn, Tử đạo tại 
Nhật Bản, lễ nhớ.
Bài đọc: St 1,1-19; Mc 6,53-56.

• Thứ Ba, ngày 7 tháng 2
Bài đọc: St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

• Thứ Tư, ngày 8 tháng 2
Bài đọc: St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

• Thứ Năm, ngày 9 tháng 2
Bài đọc: St 2,18-25; Mc 7,24-30.

• Thứ Sáu, ngày 10 tháng 2
Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ.
Bài đọc: St 3,1-8; Mc 7,31-37.

• Thứ Bảy, ngày 11 tháng 2
Bài đọc: St 3,9-24; Mc 8,1-10.

• Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A
Ngày 12 tháng 2
Bài đọc: Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37

Thu nhập Giáo xứ:
Cám ơn các gia đình và anh chị em đóng góp 
giúp đỡ cho Giáo xứ. Số tiền đóng góp anh chị 
em bỏ vào rổ xin tiền trong các Thánh Lễ cuối 
tuần hoặc thùng dâng cúng tại cuối Nhà thờ.

Cuối tuần 1/29/2023
Hiện kim  $4,784
Ngân phiếu  $1,090
Tổng cộng  $5,874
Quỹ xây dựng (sửa chữa cơ sở)  $900

Tâm Tình Mục Tử
 Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em 
là ánh sáng cho trần gian.

Anh chị em thân mến

Anh em là muối cho đời một định nghĩa về 
người Kitô hữu. Kitô hữu gắn liền với cuộc đời, 
hòa mình với mọi người, như muối thấm vào 
thức ăn, giữ cho nó khỏi hư và thêm đậm đà.

Vị mặn của muối là yếu tố quan trọng. Mặn 
thuộc về bản chất của muối. Muối nhạt chẳng 
đáng gọi là muối, vì chẳng ướp được gì. Khi 
đánh mất bản chất của mình, nó cũng hoàn 
toàn trở nên vô dụng. Anh em là ánh sáng cho 
trần gian: một định nghĩa rõ ràng hơn về người 
Kitô hữu, vì chỉ Thiên Chúa mới là Ánh Sáng 
(1Ga 1,5). Chỉ Đức Giêsu mới dám nhận mình 
là Ánh Sáng (Ga 8,12). Tuy nhiên anh em là ánh 
sáng vì anh em gần Thầy, gần đèn thì sáng.

Thế giới hôm nay tiến bộ về khoa học kỹ thuật, 
nhưng lại là một thế giới nhạt nhẽo, mất ý ng-
hĩa, một thế giới tối tăm và vẩn đục. Chúng 
ta hay phàn nàn về sự xuống cấp, suy đồi, 
nhưng người Kitô hữu ít khi nhìn nhận phần 

 “ Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải 
chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy 
những công việc tốt đẹp anh em làm, 
mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự 
trên trời.” (Mt 5: 16)



trách nhiệm của mình trước thực trạng đó. Vì tôi 
là muối nhạt nên thế giới này vô vị. Vì tôi là đèn 
hết dầu, nên thế giới còn nhiều bóng tối. Thế 
giới sẽ mang bộ mặt mới, nếu chúng tôi sống 
đúng định nghĩa của Đức Giêsu.

Thưa anh chị em

Muối và ánh sáng là hai hình ảnh riêng biệt, 
nhưng thực ra cùng diễn tả một thực tại duy 
nhất: đó là sự sống của Chúa Kitô trong tâm hồn 
chúng ta. Chính Ngài đang hành động qua đời 
sống yêu thương, chân thật, hiền lành, khiêm 
tốn và dấn thân phục vụ của mỗi người chúng 
ta. Chính Ngài đang đổi mới thế giới qua sự đổi 
mới bản thân chúng ta từng ngày. Vì thế, chúng 
ta cần được ướp lại vị mặn nồng của Đức Giêsu 
qua việc cầu nguyện hằng ngày, ngọn đèn đức 
tin của ta cần được đổ thêm dầu của Thần khí 
Chúa bằng việc vâng theo tác động của Ngài, 
để chúng ta không đánh mất bản sắc Kitô hữu 
của mình. Nhờ thánh lễ, chúng ta được kết hợp 
mật thiết với Chúa, để làm sáng lên cuộc đời 
chúng ta ở trong Ngài, hay nói cách khác làm 
sáng lên khuôn mặt và tính cách của Ngài trong 
cuộc đời chúng ta. Ước chi chúng ta sống được 
kinh nghiệm của thánh Phaolô: Tôi sống nhưng 
không còn là tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô 
sống trong tôi.

Thông báo

1/ Mời họp chuẩn bị cho ngày Hội Đoàn
Theo tinh thần Hiệp Hành của Thượng Hội 
Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 16, Giáo xứ tổ 
chức ngày Các Hội Đoàn vào lúc 5:00PM đến 
9:00PM, Chúa Nhật 19/2/23 (Chúa Nhật Trước Lễ 
Tro 22/2/23), gồm ba phần: Huấn từ, chia sẻ, 
và ăn tối nhẹ - văn nghệ. Kính mời quý Trưởng 
các Hội Đoàn họp trực tuyến (online) vào Chúa 
Nhật lúc 8g30 tối ngày 5 tháng 2 , để chúng ta 
cùng đi vào chi tiết về ngày sinh hoạt của các 
Hội Đoàn sắp tới.

2/ Năm Thánh Thể tại cấp Giáo xứ
Năm Thánh Thể của Giáo Hội Hoa Kỳ có chủ đề 
“Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,3-4)

từ năm 2022-2025, với ba cấp: Cấp Giáo phận 
từ 2022 đến 2023, Cấp Giáo xứ từ 2023 đến 
2024, cấp toàn quốc với Đại hội Thánh Thể từ 
2024 đến 2025 và kết thúc với Năm Thánh của 
Giáo hội hoàn vũ 2025. Để sống Năm Thánh Thể 
cấp Giáo xứ, vào cuối tuần sẽ có Chầu Thánh 
Thể trong thinh lặng tại Nhà Thờ trước hoặc sau 
các Thánh Lễ. Chính vì thế, cần có không gian 
yên tĩnh trong Nhà Thờ và nhất là để Nhà Thờ là 
nơi cử hành phụng vụ và cầu nguyện như mục 
đích của nó. Sách Giáo lý công giáo dạy chúng 
ta:Thánh Ðường là nơi giúp tín hữu hồi tâm và 
thinh lặng cầu nguyện để nối dài và nội tâm hóa 
thánh lễ (GLHTCG số 1185) và Thánh Gioan Kim 
Khẩu viết: “Thiên Chúa đã đặt nhà thờ như bến 

đậu tại các bờ biển, để bạn ẩn vào đó, tránh 
những náo động và âu lo thế gian, vào đó bạn 
gặp được an toàn và thinh lặng.”. Do đó việc 
tập hát của hai ca đoàn và các sinh hoạt khác 
sau Thánh Lễ cuối tuần sẽ được sắp xếp nơi 
phù hợp.

học hỏi Kinh Thánh

Chúa Nhật VI Thường Niên, Năm A
Mt 5:17-37.

Luật trọn lành của Chúa Giêsu

1/ Chúa Giêsu giải thích Lề Luật.

Trước tiên, chúng ta cần xác định đâu là ý nghĩa 
của Luật mà Chúa Giêsu muốn đề cập đến ở 
đây. Truyền thống Do-thái có ít nhất 4 cách 
cắt nghĩa: (1) Thập Giới; (2) 5 cuốn Sách đầu 
tiên của Kinh Thánh, Ngũ Thư; (3) Sách Luật 
và Sách Ngôn Sứ; và (4) không chỉ 3 điều trên, 
mà còn cả Luật theo truyền thống của tổ tiên 
nữa, như luật rửa tay và thanh sạch, như phái 
Pharisees hay tranh luận với Chúa Giêsu. Chắc 
chắn, Chúa Giêsu không muốn nói tới luật lệ 
của con người (4), vì chúng bất toàn và hay 
thay đổi. Ngài cũng không muốn nói tới cách 
giải thích Luật theo sự hiểu biết của con người 
(2) và (3), vì nhiều khi chúng đi quá xa nguyên 
tắc căn bản và trở thành gánh nặng cho con 
người; tuy nhiên, lời các ngôn sứ về việc Chúa 
đến chắc chắn Ngài sẽ kiện toàn. Thập Giới có 
lẽ là điều Chúa Giêsu muốn ám chỉ ở đây, vì 
nó đến trực tiếp từ Thiên Chúa và không bao 
giờ thay đổi. Ba áp dụng của Luật Chúa muốn 
nói tới ở đây.

(1) Thi hành Luật chứ không phải chỉ biết Luật: 
Nhiều người nghĩ có thể trở nên công chính 
bằng việc biết Luật hay biết Đức Kitô, Chúa 
Giêsu nhấn mạnh việc thực thi Lề Luật. Biết 
mà không thi hành, có ích lợi gì cho người biết 
đâu, Satan và bè lũ của chúng biết còn hơn con 
người. Chúa cũng nhấn mạnh đến việc dạy dỗ 
con người làm theo những gì Luật dạy: “Còn ai 
tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi 
là lớn trong Nước Trời.”

(2) Không được khinh thường và tức giận với 
anh em: Nhiều người trong chúng ta chỉ để ý tới 
tội giết người, mà ít khi chịu để ý tới tội khinh 
thường và chửi rủa anh em. Dĩ nhiên, Chúa 
không kết tội nóng giận tự nhiên khi tha nhân 
làm điều gì cho mình buồn lòng; nhưng không 
được phản ứng đến độ khinh thường và lăng 
nhục tha nhân.

(3) Sống hòa thuận với tha nhân: Truyền thống 
Do-thái không xa lạ với lời dạy của Chúa, vì 
trong Cựu Ước, tội chỉ có thể được tha khi hội 
đủ 3 điều: làm hòa, thú tội với Thiên Chúa, và 
dâng lễ vật đền tội. Tội không thể được tha cho 
dù đã thú tội và dâng lễ vật. Vì thế, “nếu khi anh 

sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có 
người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 
hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà 
với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật 
của mình.” Chúa cũng dạy một điều rất khôn 
ngoan là hãy biết sống hòa thuận với tha nhân, 
và tìm cách giải quyết với nhau khi có vấn đề: 
chuyện bé đừng xé ra to; chuyện có thể giải 
quyết với nhau được đừng đưa nhau đến cửa 
quan để cả hai đều chịu thiệt hại.

2/ Sống theo sự thật: Hễ “có” thì phải nói “có;” 
“không” thì phải nói “không.”

Nguyên tắc căn bản trong cuộc đời là con 
người phải biết sống theo sự thật, và tuyệt đối 
không sống theo sự sai trái; dẫu biết sự thật 
mất lòng, con người vẫn phải nói, sống, và làm 
chứng cho sự thật. Sống theo sự thật không dễ 
vì nó đòi hy sinh và ngay cả có thể phải chết để 
làm chứng cho sự thật. Không ai có thể vỗ ngực 
tự nhận mình luôn sống theo sự thật; nhưng 
điều quan trọng là sau khi đã lỡ sống theo sự 
gian trá, con người phải có can đảm tự nhận và 
thú lỗi: mình đã không sống theo sự thật Thiên 
Chúa dạy. Đừng biện hộ với hết lý do này đến 
lý do kia, để rồi dần dần giải thích sự gian trá 
theo lý luận quanh co của mình; nhất là để biến 
sự gian trá thành sự thật. Chúa Giêsu đưa ra 4 
áp dụng về việc sống theo sự thật.

(1) Việc ngoại tình: Sự thật không phải chỉ biểu 
lộ trong việc làm nhưng còn bắt nguồn trong 
tư tưởng. Chúng ta cần phân biệt ở đây giữa 
thèm muốn tự nhiên với cố ý thèm muốn. Nếu 
một người nam nhìn người nữ với sự rung động 
tự nhiên, rồi gạt bỏ đi ngay, điều đó không có 
tội. Điều Chúa Giêsu muốn đề cập đến ở đây là 
trường hợp cố tình nhìn để khơi động tình dục. 
Hiểu như thế, điều phải tránh không chỉ nhìn 
phụ nữ nhãn tiền, mà còn bao gồm cả phụ nữ 
trong phim, ảnh, internet... để kích thích tình 
dục nữa; khi làm như thế cũng là đang khao 
khát con người của họ dẫu họ không biết.

Điều Chúa Giêsu dạy: “Nếu mắt phải của anh 
làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném 
đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là 
toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải 
của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt 
mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn 
hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục” không thể 
hiểu theo nghĩa đen, dẫu đã có vài người đã 
làm như vậy. Với sự yếu đuối của con người, 
nếu cứ làm như thế, không biết trên thân thể 
còn gì để móc và cắt! Điều Chúa muốn nêu bật 
là sự trầm trọng của tội, chúng ta phải cố gắng 
hết sức để đừng làm nô lệ cho tội lỗi, vì nó sẽ 
giam hãm chúng ta trong hỏa ngục.

(2) Việc ly dị: Căn bản là sự trung thành với lời 
mình đã thề hứa với Thiên Chúa và với nhau. 
Giao ước hôn nhân không bao giờ có thể xóa 



bỏ được vì “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài 
người không được phân ly.” Con người có thể 
vịn vào hàng trăm thứ lý do để xin ly dị; nhưng 
đơn giản là vì con người đã không thật lòng với 
Thiên Chúa và với nhau, ngay từ ban đầu hay 
trong cuộc sống lứa đôi.

(3) Việc thề hứa: Nguyên tắc căn bản Chúa 
Giêsu dạy là sống theo sự thật. Nếu con người 
luôn sống theo sự thật, thề hứa là chuyện thừa. 
Người ta có thể tin lời của một người luôn sống 
theo sự thật mà không cần thề hứa gì cả; nhưng 
nếu một người đã không sống theo sự thật, có 
thề hứa bao nhiêu cũng chẳng bảo đảm được 
lời người ấy hứa. Trong lịch sử, đã có những bộ 
tộc cấm tuyệt đối chuyện thề hứa như Essenes 
và Quakers. Chúa Giêsu vạch ra những gian 
manh của con người trong việc thề hứa để khỏi 
phải giữ, và Ngài dạy: “đừng thề chi cả.”

(4) Sống theo sự gian trá là sống theo ác quỉ: 
Lời của Thiên Chúa là sự thật, và Đức Kitô đã 
cầu xin Cha Ngài thánh hóa các môn đệ trong 
sự thật (Jn 17). Mục đích của việc thánh hóa 
này là vì các môn đệ còn phải sống trong thế 
gian, dưới ảnh hưởng của ác thần. Lời Chúa 
và sự thật không thể tách rời nhau, con người 
sống theo sự gian trá có thể vì không biết sự 
thật. Một người luôn học hỏi, suy niệm, và nắm 
vững Lời Chúa, khó lòng cho ma quỉ cám dỗ 
theo đường gian ác.

Áp Dụng Trong Cuộc Sống:
-  Chúng ta phải luôn biết học hỏi và sống theo 

đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa. Một 
thái độ như thế sẽ giúp chúng ta tránh được 
khổ đau và sống hạnh phúc trong cuộc đời.

-  Sự khôn ngoan và đường lối của Thiên Chúa 
nhiều khi hoàn toàn ngược lại sự khôn ngoan 
và đường lối con của con người. Chúng ta cần 
cầu nguyện và xin ơn khôn ngoan của Thánh 
Thần trợ giúp khi phải đương đầu với những 
trường hợp này.

-  Chúng ta đừng chỉ tìm hiểu sơ sài và sống 
hời hợt bên ngoài; nhưng hãy dành thời giờ 
học hỏi, suy niệm, và cầu nguyện để nhận ra 
những nguyên lý sâu xa bên trong.

6th Sunday in Ordinary Time
Matthew 5:17-37

“If your virtue goes no deeper than that of the 
scribes and Pharisees, you will never get into 
the kingdom of heaven.”

Illustration
In ten days’ time, on Ash Wednesday, around 
one hundred Christian peace activists will gath-
er at the Ministry of Defence in Whitehall, Lon-
don, to protest about nuclear weapons. They 

have done this for three decades. They will call 
for the UK government to get rid of its nuclear 
weapons and support the international treaty 
on their prohibition. “Choose life, not death” 
will be quoted from scripture.

Pat Gaffney – who last year retired as Gen-
eral Secretary of Pax Christi, the international 
Catholic movement for peace – has been a 
regular leader of this vigil. She has organised 
for the word “repent” to be written in ashes at 
the entrance to the building and for ribbons to 
be tied to the surrounding fence representing 
those countries that have signed the nuclear 
ban treaty and those who have yet to support 
the treaty. Some years, she and others have 
been arrested for marking the Ministry of De-
fence with crosses in the same ash used in the 
liturgy. How does she explain breaking the law 
to protest in this way? She feels that God’s law 
of love is of higher priority; that government tol-
erance of weapons of mass destruction breaks 
a moral code. In 2016 she joined eighty people 
– theologians, pastoral workers, practitioners, 
peace workers – from thirty-four countries, in-
cluding Pope Francis, at the Vatican to discuss 
Gospel nonviolence. They looked at how to be 
proactive peacemakers, even in contexts where 
their countries produced weapons.

Gospel Teaching
In today’s Gospel, from the Sermon on the 
Mount, Jesus brings us back to the basics of 
our faith: love of God and love of neighbour. 
Jesus says he is not contradicting the Jewish 
scriptures and the Ten Commandments, which 
give a framework of discipline and order. How-
ever, he is opposed to the legalistic type of 
religion the scribes and Pharisees have built 
upon them, full of petty rules which have little 
to do with God’s Law. “If your virtue goes no 
deeper than that of the scribes and Pharisees, 
you will never get into the kingdom of heaven,” 
he warns.

Jesus healed on the sabbath, which was 
against the Law. He spoke to women in public, 
which was taboo. Jesus says that the Pharisees 
have so defined the Law in their own terms that 
they have missed the point. And so he begins 
to expound the Law as it pertains to six sub-
jects: murder, adultery, divorce, oath-taking, 
retaliation, and love for one’s enemy. Instead of 
a litany of more commandments, Jesus looks 
to the spirit of the Law. The presence of God’s 
life within us is the real reason the Law com-
mands us not to kill others, and not to lie about 
them or steal from them. In other words, we are 
called to love like God loves. It is the challenge 
presented by the Beatitudes of the Sermon on 

the Mount. Jesus himself lived up to this ideal. 
His life of love and compassion is the kind of 
life we are called to live.

Application
Today’s first reading suggests that there is a 
choice to be made, and it is between what gives 
life and what brings death. Being a Christian is 
more than following the rules, including sim-
ply attending liturgies. Jesus is setting us free 
to make choices that support, sustain, grow 
and nurture life for ourselves and one another. 
We choose life when we care for those who 
are poor, respect the dignity of every human 
being and protect God’s creation. We choose 
life when we are generous with our time, com-
passion, money and resources.

Would anyone looking at us and listening to us 
know that God is at the centre of our lives? Je-
sus says we should love others and the world 
as God does. We are to be compassionate and 
passionate – not lukewarm people. The Be-
atitudes call us to humility, simple living and 
peace, which often oppose prevailing values 
in the world. Our human lives are capable of 
transformation when we reflect something of 
God’s glory and love in our daily lives.

A commitment to justice and peace has long 
been one of the hallmarks of how the Catholic 
Church operates on a global, national and local 
stage. We could look into giving greater support 
to Christian organizations that have been doing 
the work of peace and social justice for dec-
ades. The potential of the Church to be a model 
and a powerhouse for active nonviolence and 
valuing those who seem to be unloved is im-
mense.
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